
פרוטוקול ועדת תחבורה 15.8.2021 
רמת השרון 

השתתפו חברי הועדה: 

דר' צחי שריב- יו"ר, אבי גרובר- ראש העיר, דני לביא- סגן ראש העיר , גיא קלנר, רביד פלד, רוני בלקין, 
יצחק נודלמן, מיכאל קליין, יוני קלרמן, אסי מויאל 

הישיבה התקיימה בזום בנוכחות כ 60 משתתפים 

מהלך הישיבה: 

שביל האופניים אופני דן   .1
ירין ארליך ואברהים גאנם מנתיבי איילון עדכנו לגבי ביצוע עבודות שביל אופני דן ברחוב הנצח 

ובמשה סנה.  
על פי העדכון, שביל האופניים בנצח יפתח לתנועה באמצע ספטמבר, ועד סוף ספטמבר יושלמו 
יתר העבודות ברחוב. הקטע הקצר בין גדעון לביאליק יבוצע בשלב מאוחר יותר לאחר השלמת 

פרוייקטי הבינוי של הבנינים במקטע זה. 
הקטע במשה סנה מהתחמ"ש עד תחנת הדלק יפתח לרכיבה בנובמבר, ויתר העבודות יושלמו 

כחודש לאחר מכן. במקביל עובדת חברת נתיבי ישראל על צומת הכפר הירוק ומשלימה את 
 שביל האופניים דרך הצומת. 

חד סטריות במערבית  .2
 מינהל הנדסה דיווח על רחובות במערב העיר שיהפכו לחד סטריים, כפי שאושר בוועדת תנועה:

 .למרחב יהיה חד סיטרי לכיוון צפון בקטע משדרות ויצמן  ועד ללוחמי הגיטאות •
בוסתנאי יהיה חד סטרי לכיוון דרום בקטע שבין ז'בוטינסקי ללמרחב  •
 נטף יהיה חד סטרי ממערב למזרח  •
 הבושם יהיה חד סטרי ממזרח למערב •
 שניר יהיה חד סטרי מדרום לצפון  •

בהמשך הכוונה להפוך את זרובבל לחד סיטרי ממערב למזרח ואת הכרמל לחד סיטרי ממזרח  •
למערב.  

רחובות אלו יהיו ממותני תנועה, 30 קמ"ש, והצמתים בהם יוגבהו ויוצרו לשם שיפור הבטיחות. 

רמפות מורשה  .3
דווח על התקדמות הביצוע של כניסה מכביש 4 ויציאה לכביש 5 ממורשה. נדונו סוגיות וחששות 

 שהעלו תושבים ביחס לרמפות. הובהר כי כלי הרכב העובדים על הרמפות לא עוברים דרך העיר. 
גשר אופניים סינמה סיטי  .4

דווח על המאמצים לייצר גשר מונגש לרוכבי אופניים מעל כביש 2 באיזור הסינמה סיטי, במקום 
או בנוסף לגשר הולכי הרגל הנמצא במקום. רמת השרון, תל אביב והרצליה פועלות יחד ובתאום 

מול משרד התחבורה לשם קידום הנושא.  
 שונות .5

נדונו כניסתן הצפויה לפעולה של מצלמות חניה ברחובות הראשיים שיסייעו באכיפה חניות 
כפולות ומגבלת חניה לשעתיים, ונדונו שינויים בקווי תחבורה ציבורית והתגבור הנחוץ בקווים. 

 
 

 



ד"ר צחי שריב 
 יו"ר 

 
 

 
 

 


